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systemet levererades till Försvarsmakten i 
slutet av 2011 var de redo att börja flyga.  
 USA är bara ett av de länder där Helikop-
terflottiljen för tillfället har personal, och just 
samarbete och utbyte med andra länder var 
också något som Sten Tolgfors var intresse-
rad av under sitt besök.

Tisdagen den 17 januari överlämnade Försva-
rets Materielverk, FMV, de två första Black-
hawk-helikoptrarna till Försvarsmakten under 
en ceremoni på Helikopterflottiljen, Linköping.
 Efter att regeringen bara för ett och ett 
halvt år sedan fattade beslut om anskaffning 
av ett nytt helikoptersystem välkomnas nu 
den nya medeltunga helikoptertypen till För-
svarsmakten. 
 Blackhawk UH-60M som Sverige beställt 
är den modernaste versionen med bland annat 
glascockpit och modern digital avionik. 15 
stycken är beställda vilka ska vara färdigleve-
rerade under 2013. De kommer då att ersätta 
Helikopter 10 i Afghanistan och där utgöra ett 
stöd åt ISAF-styrkan där de främst kommer 
att användas för MEDEVAC, det vill säga 
transport av skadad under medicinsk vård.

Källa: www.forsvarsmakten.se

Det händer mycket på Helikopterflottiljen!
På Helikopterflottiljen i Linkö-
ping pågår just nu väldigt mycket 
verksamhet. Bland annat inför 
man två nya helikoptersystem, 
genomför förmågeuppbyggnad, 
står i beredskap för bland annat 
specialförbanden och är under 
insats. Allt detta sker samtidigt, 
och på flera olika platser, inte 
bara i Sverige utan också utom-
lands. 
 
Sten Tolgfors ställde under sitt besök i novem-
ber 2011 bland annat frågan hur Helikopter-
flottiljen upplever den satsning som nu görs på 
helikopterverksamheten inom Försvarsmakten.
 – Jag hoppas att ni känner att det satsas 
på det ni gör, för helikopterverksamheten är 
en otroligt viktig och spännande verksam-
het som jag verkligen tror på. Tillgänglighet, 
användbarhet och rörlighet är tre ben som 
genomsyrar den svenska försvarsreformen, 
och om man ser till det tredje benet, rörlig-
het, är ni och er verksamhet helt avgörande, 
sa Sten Tolgfors.

Helikopter 14-verksamheten går över all för-
väntan, och man når milstolpe efter milstolpe. 

Sten Tolgfors och de övriga besökarna fick 
under sitt besök, som några av de första pas-
sagerarna, även flyga med Helikopter 14. En 
flygtur som i fantastiskt höstväder inte bara 
lät dem se Linköping från ovan, utan också 
innebar en möjlighet att visa upp Försvars-
maktens nya tunga helikoptersystem. På den 
korta tiden som Helikopterflottiljen har ope-
rerat den har man redan kommit upp i drygt 
215 flygtimmar.

Avslutningsvis passade Mikael Wikh, pågå-
ende Flygchef Helikopter 16, på att ge Sten 
Tolgfors en bild av den pilotutbildning på 
Blackhawk UH-60 M som Helikopterflottiljen 
under hösten har genomfört på Fort Rucker 
i USA. Fyra piloter har blivit godkända och 
återvänt hem. När det nya Helikopter 16- 

Sikorsky Blackhawk UH-60M 
– med den svenska beteckningen Helikopter 16.

Foto: Alexander Karlsson Försvarsmakten

Helikopter 14.
Foto: Joakim Hiertner 
Försvarsmakten



RÄTTELSE!
I julnumrets födelsedagslista hade det 
på något märkligt sätt smugit sig in ett 
fatalt fel – trots att allt innan tryckning 
kontrolleras med Skatteverkets uppgifter.
 I tidningen stod det att Jacob L Dou-
glas skulle fylla 90 år 17 januari, men 
rätt uppgift ska vara att han faktiskt är 
endast 84 år och firade sin födelsedag 
på rätt dag - som är 5 mars. 

Ursäkta oss i redaktionen, Jacob!

Sommaren 1969 kom jag som musikelev 
till I 4 och arbetade som militärmusiker 
så länge som det varade.
 Min uppväxt var i Västerås och släkten 
på pappas sida var från  Bergslagen. Farmor 
däremot kom från Boxholm av alla stäl-
len, medan min mor som inte berättade så 
mycket om hennes släkt kom från Väster-
götland (Falköping).
 För några år sedan råkade jag besöka 
Gyllene Uttern utanför Gränna och fick 
läsa på en inskription om släkten Gyl-
lensvaan som tydligen var från trakten ... :) 
Min mamma hette Gyllensvaan som ogift, 
så jag blev lite intresserad av vad som låg 
bakom.

En liten släkthistoria
För att fatta mig kort så har jag en anfader 
som verkade i Östgöta infanteriregemente 
från 1737 som volontär, han hette Fredrik 
Gyllensvaan. Han var tydligen i utlands-
tjänst, men blev 1752 placemajor (?) vid Sve-
aborg och 1772 utnämndes han till överste 
och chef för Helsinge regemente. Han var 
frispråkig (haha, det ligger i släkten alltså) 
och hamnade i onåd hos Gustav III, så han 
blev avsatt så småningom.
 Det känns onekligen lite konstigt att han 
och jag startade som volontärer vid samma 
regemente men jag drygt 230 år senare.

Åke 
Allerth

.... ligger en LIVGRENADJÄR mer till 
last än tveksamhet vid val av medel!
 De nedlagda regementena har lämnat 
många minnesstenar efter sig. För att vi 
ska minnas de människor som gjort stora 
insatser, inte bara för regementena utan 
också för vårt land. Och så försummar vi 
att vårda stenarna. Pinsamt. Hur kunde det 
bli så här?
 Ansvaret för vården av samtliga min-
nesmonument som Försvarsmakten har rest 
i Östergötland åvilar numera Helikopter-
flottiljen. Det låter enkelt men det visar sig 
att det råder oklarhet om äganderätten till 
markytor och det som står fast på dem och 
följaktligen om skyldigheten och rätten att 
vårda. Efter upprepade påpekande till Gar-
nisonsmuseum som åtagit sig visst ansvar 
har frågan bollats vidare till flottiljen som 
skjutit frågan på framtiden.
 Vi som ofta promenerar genom allén 
mellan Ryttargårdskyrkan och ankdam-
men har sett hur minnesstenarna över Johan 
Banér och Kungl. Andra livgrenadjärrege-
mentet blivit allt grönare. Mynningsskydden 
till mörsarna har tappat färgen och täckts 
av mossa. Den röda och vita granaten på 
muren vid alléns norra ände har försvun-
nit under svart beläggning. Man kan ana 
att ingen gjort något åt dem sedan de sattes 
upp medan regementet ännu fanns.

Pilsner 
& film
i baren!

Om allt går som planerat kommer det snart 
att erbjudas någonting nytt på Livgrenad-
järmässen: Öl och film i baren.
 Det är vår ordförande Mats som har fun-
derat länge på varför ingen tittar på alla de 
gamla filmerna om Livgrenadjärregemen-
tet som finns på Garnisonsmuseet. Nu vill 
han prova om den här kombinationen kan 
bli en anledning att träffas över en bärs i 
vår anrika mässmiljö.
 Mer info kommer på föreningens hem-
sida www.livgrenadjär.se och i nästa nummer 
av Östgötagrenadjären.

Tålamodet tröt 
hösten 2011 och 
några livgrenadjärer tog saken i egna händer. 
Några skivor oljebehandlad plyfa hittades i 
en container, överblivna färgburkar rött och 
vitt togs tillvara och efter några dagar var 
mynningsskydd klara att ersätta de gamla. 
 Algborttagningsmedel inhandlades och 
så skurades stenar och granater. Två dagar 
senare noterade till och med förbipasse-
rande i allén att något hade hänt. Kostnad 
för det hela 109:- och lite jävlar anamma. 
 Nu återstår att göra något åt andra stenar, 
t.ex. den som restes vid Livgrenadjärrege-
mentets nedläggning och som står utanför 
kasernens nordvästra hörn. Likaså behöver 
stenar mm norr om A 1 kanslihus åtgärdas. 
De båda ”ögonstenarna” vid övningsfältets 
tillfarter är just nu ingen ”ögonfröjd” heller.
 Helikopterflottiljens plan går ut på att 
klarlägga ägandeförhållanden mm för min-
nesmonumenten, skriva avtal och upphandla 
vård under 2012. Detta kommer naturligtvis 
att ta tid och kräva ansenliga summor om 
det ska göras av företag. Ett alternativ vore 
att flottiljen ”köpte tjänster” av Garnisons-
museum då det gäller att fortlöpande tvätta 
stenar och liknande enklare åtgärder. Gar-
nisonsmuseum skulle då kunna organisera 
arbetsgrupper ur kamratföreningarna som 
på ideell basis skötte sina stenar. Livgre-
nadjärer, sveaartillerister, sveaträngare och 
östgöta luftvärnare skulle härigenom visa 
sitt engagemang för sina förbands kultur-
arv och museet skulle få en viss inkomst 
till förmån för utveckling av förbandens 
kulturarv i museet.

Eric von Boisman 
sammanfattade och tog bilderna

FÖRE            FÖRE                  EFTER

Uraktlåtenhet att handla...

GLÖM INTE
           att Livgrenadjär-

föreningens årsavgift 
(200 kronor) ska betalas 

till PG 13 37 31-0 senast 31 mars.



Protector Nordic, 
en del i Archers skydd
Protector, en “Remote Weapon Station” 
(RWS) är en fjärrkontrollerad vapensta-
tion för lätta eller medeltunga vapen, t ex 
kulsprutor, och kan monteras på vilken 
typ av plattform som helst. Protector har 
producerats i full skala sedan december 
2001 och sålts i mer än 15 000 exemplar 
till sjutton länder. 
 Den är utvecklad av det norska före-
taget Kongsberg, har producerats i tio år i 
olika varianter. 
 Systemet har använts under olika extrema 
förhållanden och har visat sig vara värde-
fullt för förband under strid. Samarbetet 
mellan Norge och Sverige om det svensk-
utvecklade artillerisystemet Archer har 
lett fram till att FMV anskaffar Protector 
för Archer, personterrängbil 6 (”Galten”) 
och pansarterrängbilarna (Patria XA-360 
Armoured Modular Vehicle) . I Sverige 
kommer den att benämnas ”Vapenstation 
01” och är en vidareutvecklad version av 
Protector, kallad Protector Nordic.

Med Protector Nordic kommer Archer att 
få ett avancerat självskydd. Den sitter mon-
terad på taket medan operatören sitter säker 
inne i fordonet varifrån han kan spana över 
omgivningen, horisonten runt, med hjälp 
av kamera inte bara i dagsljus, utan även i 
mörker, med hjälp av en IR-kamera. Här finns 
också en laseravståndsmätare. I vapensta-

tionen, som är gyrostabiliserad, kan vapen 
av fyra olika kalibrar monteras, både kul-
sprutor och granatspruta vilka även dessa 
styrs inifrån fordonet, till exempel 12,7 mm 
tung kulspruta, 40 mm granatspruta samt 
rökkastare. Enligt gällande planering ska 
utvecklingen av Protector Nordic vara klar 
vid halvårsskiftet 2014. 

För att inte tappa tid och förmåga i avvaktan 
på att Protector Nordic 
är helt färdigutvecklad, 
tillförs Försvarsmak-
ten en första version 
av Protector till för-
banden för interna-
tionella insatser. Ett 
antal av personter-
rängbil 6 komplet-
teras med vapensta-
tionen. I november 
2011 kunde Försvars-
makten, personifierad 
av arméinspektören 
Berndt Grundevik, ta 
emot det första fordo-
net med vapenstation 
från FMV. Arméin-
spektören påpekade 
att Protectorn är ett 
viktigt bidrag för att 

öka säkerheten för svenska soldater, bland 
annat i Afghanistan där förbandet FS 22 
kommer att få tillgång till fordonet.

Kongsbergs Protector har fått stor interna-
tionell uppmärksamhet, bland annat i sam-
band med dess roll i US Army’s CROWS II 
programme (Common Remotely Operated 
Weapon Station). En variant av Protectorn, 
M151, blev utvald till US Army fordons-
program i augusti 2007, sedan dess har 
det norska företaget levererat över 10 000 
system till ”US Army Stryker brigades” 
och andra fordonstyper grupperade i Irak 
eller Afghanistan.

Lennart Gustafsson

RWS, Protector.

Amerikanskt förband i Irak med Hummer-
fordon, beväpnade med Protector.

Archer under eldgivning, observera vapenstationen på personalhytten.
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ÖSTGÖTAGRENADJÄREN

Östgöta Luftvärnsregemente

I år är det 70 år sedan luftvär-
net 1942 blev ett eget truppslag 
och 50 år sedan Östgöta Luft-
värnsregemente, Lv 2, lades ner 
1962 och namnet överfördes till 
förbandet på Gotland, Lv 2 G, 
som blev Gotlands Luftvärnsdi-
vision med kortnamnet Lv 2.

År 1921 startades försök med luftvärn inom 
A 9 (Positionsartilleriregementet i Stock-
holm, 1901-1927). År 1928 organiserades 
det första luftvärnsartilleriregementet (A 9 
i Karlsborg, sedermera Lv 1 till 1961). År 
1937 fick luftvärnet en självständig ställning 
inom artilleriet och 1942 blev luftvärnet ett 
eget truppslag.

Östgöta luftvärnsartilleriregemente upp-
sattes 1938 med beteckning A 10 och blev 
förlagt till Linköpings garnison. 1940 orga-
niserade regementet en beredskapsdivision 
för luftförsvaret av Sundsvall. 1941 omor-
ganiserades denna till Sundsvalls luftvärns-
division (A 10 S), samtidigt som Malmö 
luftvärnsdivision, (A 10 M) organiserades. 
Genom försvarsbeslutet 1942 överfördes 
regementet till det nyuppsatta truppslaget 
luftvärnet och fick det nya namnet Östgöta 
luftvärnsregemente (Lv 2), varvid delarna 
i Malmö och Sundsvall bildade Skånska 
luftvärnskåren (Lv 4) respektive Sunds-
valls luftvärnskår (Lv 5). 1952 tog Östgöta 
luftvärnsregemente över ansvaret för det 
till Gotland detacherade luftvärnsbatteriet 
ur Stockholms luftvärnsregemente (Lv 3), 
varvid batteriet ändrade beteckningen från 
Lv 3 G till Lv 2 G.

Lennart Gustafsson

Luftvärnssoldater 1943 på vakt vid en 7,5 cm lvakan m/37.

Övning med strålkastare på A 10 
i Linköping hösten 1939.


